
Furukullen
MELLÖSA
Charmigt sekelskifteshusmed sjötomt!
I Mellösa by, mitt i den sörmländska vackra naturen ligger Furukullen!
Ett charmigt sekelskifteshus med sjötomt i den fina Mellösasjön. Det här var en samlingsplats för släkten Adle kring sekel-
skiftet, där konstnärernaBruno ochArthur Adle träffades för att få inspiration till sina verk. Här i den rofylldamiljön hoppade
tama ekorrar in genom balkongen till lofthuset och närheten till sjön gjorde det lätt att ta sig en tur i roddbåten en ljum som-
markväll.
Innergården är en oas av grönskande växter och i syrénbersån kanman sitta i den lilla utegruppen och avnjuta en kaffe.
På tomten som uppgår till drygt 2000 kvm finns fruktträd och lite pallkragar att odla i. Det är lite naturtomt och lite gräsmat-
ta vilket gör den väldigt lättskött. Runt omkring den egna tomten breder stora åkrar ut sig och man har en härlig vy över det
böljande landskapet.
När man kommer in i husets hall möts man av en trevlig, ombonad känsla. Till vänster ligger det lantliga köket och till hö-
ger finns tvättstugan, toalett, dusch. Rakt in från hallen ligger vardagsrummet med en vacker gammal kakelugn. Till vänster
om det finns ett rum som antingen kan användas sommatsal eller sovrum. Huset på sina 119 kvm känns luftigt och rummen
väl planerade. På övervåningen finns ett sovrum med öppen spis och ytterligare ett stort rum som idag används som ateljé.
Här finns även klädkammare och en kattvind, perfekt för förvaring.
Intill boningshuset ligger gästhuset. Här finns plats för dubbelsäng, vilket lämpar sig perfekt för gäster eller kanske en tonå-
ring somvill ha sitt eget. På innergårdenfinns även ett förrådmedbramöjlighet till förvaring av trädgårdsredskap och ovanpå



förrådet finns ett lofthus där platsbyggda gamla sängskåp ger en tillbakablick hur det såg ut i husen kring sekelskiftet.
Om den här sörmländska idyllen med enskilt läge och sjötomt är något för dig. Hör då gärna av dig till mäklaren för mer
information!
Rum 5 Boarea (BOA) 119m2
Biarea (BIA) 20m2 Tomtareal/mark 2 187m2
Pris 3 500 000SEK Pristyp Utgångspris



Grunddata

Bostadstyp Småhus
Fastighetsbeteckning FLENMELLÖSABY 3:9
Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd
Område MELLÖSA
Gatuadress Furukullen
Postnummer 64031
Ort Mellösa
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 2 187m2
Totalareal 2 187m2
Boarea (BOA) 119m2
Biarea (BIA) 20m2
Antal rum 5
Max antal sovrum 3
Taxeringsår 2018
Taxeringsvärdet är Fastställt
Värdeår 1929
Taxeringsvärde byggnad 776 000 SEK
Taxeringsvärdemark 949 000 SEK
Summa taxeringsvärde 1 725 000 SEK
Pris 3 500 000 SEK, utgångspris

Inteckningar

Inteckningar 5
Totalt belopp 446 600 SEK

Kostnader

Årlig elförbrukning 12 863 kWh/ÅR
Elkostnad 18 000 SEK/ÅR
Vatten och avlopp 1 600 SEK/ÅR
Renhållning 2 640 SEK/ÅR
Försäkringskostnad 5 160 SEK/ÅR
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Summa driftskostnad 27 400 SEK/ÅR
Antal personer i hushållet 1

Övriga rättigheter och belastningar

Gemensamhetsanläggning FlenMellösaby Ga:5

Parkering

Parkeringsbeskrivning På tomten

Byggnad

Byggår 1921
Standardpoäng 31
Utförda renoveringar Ny panel på den nedre norra gaveln samt hela baksidan där även nya stuprör in-

stallerades. Målning av norra gavel samt baksida 2016, ny torktumlare 2016, ny
kyl, frys och spis 2017.
Reparation av värmepump (växelventil) 2017. Byte av golvbrunn samt ny dusch-
kabin 2017,
Nytt fönster sovrum 2000. Bergvärme 2005. Nytt tegeltak 2008. Nya lås på yt-
terdörrar.
Ny vindväv på timret. Nytt foder runt fem st fönster, nya knutbrädor på tre knutar
och kupan.
Ny vägg på utbyggnaden 1998, ny balkong 2000.

Taktyp/takbeklädnad Taktegel
Fasadtyp Träfasad
Vatten Enskilt vatten året om
Avlopp Enskilt avlopp
Uppvärmning Bergvärmepump
Ålder på värmeanläggning 2005
Skorstenstyp Murad skorsten
Skorstenskommentar Får ej elda i kakelugnar
Uteplatsbeskrivning Flera uteplatser i trädgården
Övriga byggnader Gästhus, förrådmed lofthus, förrådsbyggnad

Energideklaration

Energistatus Energideklaration är utförd
Energideklaration utförd 2019-07-29
Energiklass
Specifik energianvändning 64 kWh/m2
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Energiprestanda, primärenergital 103 kWh/m2
Besiktningsman Fredrik Vestin

Närområde

Områdesbeskrivning Mellösa har vuxit fram runt järnvägen och i det lilla samhället med bullerbykarak-
tär bor idag cirka 550 invånare. Orten är belägen i en vacker och mycket gam-
mal kulturbygd. Här finns förskola, låg- ochmellanstadieskola och fritidshem, sam-
lingslokal samt ett par specialaffärer. Mellösa har en liten, mycket vacker och väl-
bevarad kyrkby. Strax utanför Mellösa ligger statsministerresidenset Harpsund.
Hit har vårt lands regerande statsministrar tagit med många framstående ledare
och politiker i från andra länder.

Kommunikationer Du tar dig in till Flen på ca 10minutermed bil. Där finns skolor, förskolor, välsorte-
rade matbutiker, systembolag, tränings- och simanläggning, skridskohall, bowling-
hall mm.
30min till Eskilstuna med bil.

Susanne Feretti, Fastighetsmäklare
Libergsgatan 12, 632 21 Eskilstuna
susanne@ferettimakleri.com
0703-46 26 66


